
 

RVAKS juhatuse koosoleku protokoll 3/17 

Toimumise koht: Aruküla tee 9 

Toimumise aeg: 16.08.2017 

Koosolekul osalesid: Sirli Tiik (RVAKS juhatuse esimees, Salu küla), Aivar Aasamäe 

(Kurna küla), Toomas Metsaots (Uuesalu küla), Veiko Parts (Aaviku küla) ja Kai Lasn 

(Lagedi alevik) 

Esimese päevakorrapunkti juures viibis Rae Kultuurikeskuse juhataja Toomas Aru. 

Päevakord: 

1. Rae Koolimajaga seonduv 

2. Külalised Jõgevamaalt 

3. Infotund augustis 

4. Muud kohapeal tekkivad teemad 

 

1. Rae Koolimajaga seonduv 

Rae Kultuurikeskuse juhataja Toomas Aru andis ülevaate Rae Koolimajas tehtud 

ümberehitustest. Koolimaja sisemus on saanud uue näo ja ootab huvilisi 

käsitööruumi, vabaühenduste ruumi, kunstiruumi ja suurde saali. 

Rae Koolimaja avamise ametlik tseremoonia toimub 26. augustil 2017. augustil kell 

21.15. 

Koolimaja peremees on Rae Kultuurikeskus. Et kogukond jt saaks ruume 

maksimaalselt kasutada on vajalik varuda vahendeid mis mitmekesistaksid 

huvitegevuse võimalusi. Toomas Aru teeb ettepaneku KÜSKi, Leaderisse jt projekte 

esitada läbi RVAKSi. 

Toimub arutelu. 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Koostöös Rae kultuurikeskusega arendada Rae 

koolimajas tegevusi kogukonnale. 

 

2. Külalised Jõgevamaalt 

RVAKS juhatuse poole on pöördunud SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse 

juhataja Marve Millend, kes soovib tuua Jõgevamaa KOVide tublid arendustöötajad, 

vallavanemad ja linnapead Harjumaale tutvuma kuidas Rae vallas külaliikumine 

tegutseb. Kas leiavad mida õppida? Eriti huvitab valla ja RVAKS vaheline koostöö. 

Õppereis ca 30 inimesele Harjumaal, kus üks peatuskoht Rae.  

Planeeritud aeg 28.september 2017. Rae Koolimaja on broneeritud kella 10.00-ks. 

Toimub arutelu. 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Võtta teadmiseks.  

 

3. Infotund augustis 



Külavanemate järgmine kokkulepitud infotund peaks toimuma 31. august. Toimub 

arutelu, kas ja millisel kujul peaks infotunni läbi viima. Planeeritud on ka kaks 

ringsõitu küladesse, kuid need võiks jääda siiski uude aastasse. 

06. augustil kohtusid Rae valla külavanemad oma külade meeskondadega Kopli küla 

poolt korraldatud küladepäeval Jüri Gümnaasiumi staadionil. Arvatakse, et kuna 

augusti lõpp on lastega peredes koolielevusega täidetud ja kõigil väga kiire, siis võiks 

järgmise infotunni septembris korraldada. 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Järgmine infotund toimub 28. september. 

 

4. Muud kohapeal tekkivad teemad 

4.1 Eelarve 

On alanud ettepanekute esitamine valla 2018. aasta eelarvesse. Sirli saadab 

külavanematele vastava teate, et ootab augusti lõpuks neilt tagasisidet. 

Vallavalitsusele koondi esitamise tähtaeg on 01.09.2017. 

Toimub arutelu. 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Võtta teadmiseks. 

 

4.2 RVAKS tänuüritused 

Jõulu koosviibimine- toimumise ajaks pakutakse välja kaks kuupäeva 02. detsember 

(laupäev) ja 09. detsember (laupäev). Toimumise kohaks võiks valida Rae X Golfi. 

Seekord võiks kutsuda ka külalisesinejaid. 

Koolitus- toimumise ajaks võiks olla veebruar 2018, toimumise kohaks Rakvere 

AQUA SPA. Tehakse ettepanek  kutsuda koolitajateks Erle Nõmm ja Reet Valgmaa. 

Koolituse teemaks valida kaasamine või meeskonnatöö vms. 

Toimub arutelu. 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Võtta teadmiseks. 

 

 

Järgmise RVAKS juhatuse koosoleku aeg lepitakse kokku jooksvalt. 

 

 

 

 

 

 

Koosolekut juhatas 

Sirli Tiik        Koosolekut protokollis 

RVAKS juhatuse esimees     Kai Lasn 
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